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Στον κόσμο της δημιουργίας είχαμε τα δύο άκρα, εκτός από την περίπτωση του Δημιουργού και
του Μίθρα, όπου δεν μπορούσαμε ποτέ να φέρουμε τη λειτουργικότητα της ψυχής μέσα στη
λειτουργικότητα της σωματικότητας. Είχαμε τη σωματικότητα κρυμμένη μέσα στην ψυχή ή την
ψυχή μέσα στη σωματικότητα, ή σε συνδυασμό των δύο. Ποτέ δεν θα είχαμε την κατανόηση της
ολότητας όπου θα μπορούσαμε να περάσουμε, αλλά να υπάρχουμε και στις δύο διαστάσεις.
Με τον νέο κύκλο, αυτό είναι που είπε ο Αϊνστάιν: "Όταν γυρίζεις ένα άτομο, το άλλο άτομο
αλλάζει".
Αυτή η νέα διάσταση θα εκτοξεύσει το πεδίο που συνήθως υπάρχει μεταξύ όλων των κυττάρων
του Σύμπαντος σε αυτή τη θέση. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα δημιουργημένα πράγματα, ως
δώρο του Δημιουργού, κατά κάποιο τρόπο, θα γίνουν ικανά να μεταλλάσσονται μεταξύ των δύο
διαστάσεων.
Υπάρχει λόγος γι' αυτό, και χρειάστηκε πολύς χρόνος για να γίνει. Και έχει φτάσει στο
αποκορύφωμά του και θα ολοκληρωθεί. Είναι ήδη σε διαδικασία ολοκλήρωσης. Ήταν να πάρει
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από την ουσία της ψυχής κάθε δημιουργημένου πράγματος του χρόνου, της αρχής του χρόνου,
και την ουσία της δημιουργίας της Ψυχής ή του Κέντρου, και να δημιουργήσει ένα νέο πλάσμα,
το οποίο φέρει όλη την ουσία του δημιουργημένου στη Νέα Ψυχή.
Μπορούμε, μαζί του, να πάμε από την Ψυχή του Δημιουργού στην Ψυχή της Φυσικότητας του
Μίθρα. Αυτή είναι η όλη γνώση, ο Δημιουργός είναι το Σύμπαν και ο Μίθρα η Διάσταση της
Φυσικότητας αυτού, και η συμπεριφορά του προς τη διάσταση της φυσικής και με το νέο
σύστημα, κάθε πλάσμα στο Σύμπαν θα έχει την κατανόηση της ικανότητας να μεταλλάσσεται
μεταξύ των δύο.
Αυτό έχει πολλές συνέπειες για όλες τις φυλές του Σύμπαντος, γιατί τώρα γίνονται όλες ίδιες.
Τον επόμενο καιρό, θα δούμε ακόμη και αλλαγή στη θέση των γαλαξιών, στη θέση των
συμπάντων. Πολλά συστήματα θα μετακινηθούν λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει.
Ο άνθρωπος δεν έχει αυτή τη γνώση ως τέτοια για να την παρακολουθεί, αλλά θα έχουμε τη
γνώση για να δούμε, θα έχουμε το χρόνο για να δούμε. Ότι με ένα νέο πεδίο, όπως το
ονομάζουμε, πολλά πράγματα θα κινηθούν στη σωστή θέση για να διατηρηθεί αυτή η ικανότητα
αλλαγής μεταξύ των δύο. Ότι δεν χρειάζεται να σκοτώσετε για να διατηρήσετε το
φυσική κατάσταση, δεν χρειάζεται να κλέψετε.
Και η ψυχή δεν χρειάζεται να εγκλωβιστεί ή να δραπετεύσει για να βγει μόνη της, για να
μπορέσει να επιβεβαιώσει την ύπαρξή της. Και αυτό, αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί πολύ
σύντομα. Ότι το σύνολο της Παγκόσμιας Κοινότητας θα είναι σε θέση να έχει το όφελος των
δύο, και στις δύο διαστάσεις της ενέργειας ή της ύλης, που δεν υπήρξε ποτέ.
Όταν απελευθερώνουμε την ψυχή, έπρεπε να απαλλαγούμε από τη φυσική υπόσταση - εσείς το
λέτε θάνατο. Όταν φέραμε την ψυχή, έπρεπε να της δώσετε μια φυσική υπόσταση και να
περάσετε μέσα από τη διάσταση της γέννησης, και μετά έχετε όλη αυτή την αναστάτωση για να
φέρετε τα δύο.
Με το νέο σύστημα, τόσο η ψυχή όσο και η ψυχή της σωματικότητας συνεργάζονται στην
ύπαρξη της διάστασης. Αναμένουμε μια μαζική αλλαγή στα φυσικά χαρακτηριστικά της
ανθρώπινης φυλής τον επόμενο αιώνα. Επειδή, αλλάζουμε στο συναίσθημα της σωματικότητας,
με τον τρόπο που είπα πολλές φορές, αλλά πολλοί δεν κατάλαβαν ποτέ, "οι Ινδοί και οι
Πακιστανοί ήταν το ίδιο, μέχρι που ο ένας επέλεξε να πάρει διαφορετικό είδος ενέργειας από τον
άλλο, και βλέπουμε αλλαγή του χαρακτηριστικού".
Τώρα, με την ισορροπία μεταξύ της ψυχής του ανθρώπου και της ψυχής της σωματικότητας του
ανθρώπου, πολλοί από εμάς θα αλλάξουν χαρακτηριστικό, χωρίς καμία αμφιβολία. Ο άνθρωπος
θα αλλάξει τα πρόσωπα του θυμού. Ο άνθρωπος θα αλλάξει τα πρόσωπα του μίσους. Ο
άνθρωπος θα αλλάξει το πρόσωπο του πολέμου και της πολεμοκαπηλείας. Γιατί, μπορούμε να
ικανοποιήσουμε τα πεδία του. Και αυτό είναι μέρος αυτού που θα γίνει, και αυτό που έχει ήδη
ξεκινήσει και η ολοκλήρωσή του θα είναι η γέννηση του Μίθρα. Η φυσική κατάσταση της
γέννησης του Μίθρα, στη φυσική διάσταση, όχι στους μύθους. Και στη συνέχεια, έχουμε την
Ψυχή του Δημιουργού που οι δύο θα ολοκληρώσουν τον κύκλο.
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Και τότε, όπως είπα πολύ πρόσφατα σε έναν από τους Αναζητητές της Γνώσης, "Τότε θα δούμε
αν ο Αδάμ μπορούσε να φάει από το μήλο της Αγάπης και της προσφοράς. Και τότε, θα δούμε
πώς θα αλλάξει η ανθρωπότητα. Και ολόκληρη η δημιουργία θα αλλάξει. Είμαστε στα πρόθυρα
της επαφής, πολύ, πολύ πιο κοντά απ' ό,τι θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, όχι μόνο η ανθρώπινη
φυλή.
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